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                     Αστική υγεία 
 
                       Ο τόπος που ζουν οι άνθρωποι επηρεάζει την υγεία τους και                        
            δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ποιότητα ζωής. 
            Οι κοινότητες και οι γειτονιές που εξασφαλίζουν την             
            πρόσβαση σε βασικά αγαθά, που διακρίνονται από κοινωνική 
συνοχή, που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της καλής σωματικής και 
ψυχικής ευεξίας και που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, δημιουργούν 
προϋποθέσεις απαραίτητες για την ισότητα στην υγεία. 
 
– Closing the gap in a generation, WHO headquarters, 2008 

 

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού της ευρωπαϊκής περιφέρειας ζουν σε πόλεις.  

Οι αστικές περιοχές είναι συχνά ανθυγιεινοί τόποι διαβίωσης που 

χαρακτηρίζονται από έντονη κίνηση, ρύπανση, θόρυβο, βία και κοινωνική 

απομόνωση .  

Οι άνθρωποι στις πόλεις αντιμετωπίζουν αυξημένα ποσοστά μη μεταδοτικών 

ασθενειών. Οι φτωχοί συνήθως εκτίθενται στα χειρότερα περιβάλλοντα.  

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. 



Η πόλις γινομένη μεν του ζην ένεκεν,... Ούσα δε του ευ ζην..  
Αριστοτέλης, Πολιτικά  

 
«Health and well-being depend on action at city level» 
Η Υγεία και η Ευημερία εξαρτώνται από τις δράσεις σε Τοπικό Επίπεδο.    
 
“Cities are both key vehicles for the implementation of the 2030 
Agenda and agents for achieving a future that is sustainable, 
inclusive, safe and resilient,”  
«Οι πόλεις, είναι το όχημα για την υλοποίηση της Ατζέντα 2030 και 
παράγων για να πετύχουμε ένα μέλλον το οποίο θα είναι βιώσιμο, χωρίς 
αποκλεισμούς, ασφαλές και ανθεκτικό» 
 
“We cannot achieve the goals of the 2030 Agenda or Health 
2020, and improve the health and well-being of all, without 
engaging at the city level.” 
«Δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους της Ατζέντα 2030 ή της 
ΥΓΕΙΑ 2020, και να βελτιώσουμε την Υγεία και την Ευημερία, χωρίς την 
συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
 
Dr Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europe.  
 

 
 







ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 





Που βρισκόμαστε σήμερα... 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ 

 Αποτελείται από  1300 πόλεις / 165 εκατομμύρια άνθρωποι 

υποστηρίζονται μέσω των Εθνικών Δικτύων σε 30 χώρες 

 

 81 WHO flagship cities, 9  έχουν υποβάλλει αίτηση, 16 έχουν εκφράσει 

ενδιαφέρον = 106 πόλεις συνολικά  

 

 Η Φάση  VI (2014 – 2018) σηματοδοτεί 30 χρόνια  

Γνώσης, Εμπειρίας  και Καινοτομίας 

 

 Τρεις κύριοι άξονες προσέγγισης:  

Πολιτική Δέσμευση,  

    Αριστη τεχνική κατάρτιση, 

    Συμμετοχή της Κοινότητας 



Που βρισκόμαστε σήμερα.. 

Ελληνικό Διαδημοτικό  Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ 

 Αποτελείται από  227 Δήμους από όλη την Χώρα, οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του πληθυσμού. 

 

 3 WHO flagship cities, 3  έχουν υποβάλλει αίτηση, 7 μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση  

 

 Η Φάση  VI (2014 – 2018) σηματοδοτεί για την  

     Ελλάδα, 27 χρόνια                                                                                                       

     Γνώσης, Εμπειρίας  και Καινοτομίας 

 





 

 Το καταστατικό του ΠΟΥ δηλώνει: 

 

 «Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής, 

πνευματικής  και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία 

ασθένειας ή αναπηρίας».  

 

 



Η Υγιής Πόλη δεν προσδιορίζεται από το αποτέλεσμα, αλλά από το 

σύνολο της διαδικασίας.  Ως Υγιής Πόλη δεν θεωρείται απαραίτητα η 

πόλη που έχει επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο υγείας, αλλά η πόλη όπου η 

Υγεία εξετάζεται με προσοχή, η πόλη η οποία μάχεται για να επιλύσει τα 

προβλήματα Υγείας με προσήλωση και δέσμευση στις δομές και τους 

μηχανισμούς υγείας και ανάπτυξης που θα βελτιώσουν την υπάρχουσα 

κατάσταση 

Η Υγιής Πόλη δεν προσδιορίζεται από το αποτέλεσμα, αλλά από το σύνολο της 

διαδικασίας.   

Ως Υγιής Πόλη δεν θεωρείται απαραίτητα η πόλη που έχει επιτύχει ένα υψηλό 

επίπεδο υγείας, αλλά η πόλη όπου η Υγεία εξετάζεται με προσοχή, η πόλη η 

οποία μάχεται για να επιλύσει τα προβλήματα Υγείας με προσήλωση και 

δέσμευση στις δομές και τους μηχανισμούς υγείας και ανάπτυξης που θα 

βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση 



















ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. 

 έξι βασικές αρχές. 

 

1.Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας,  

 

2. Εμφαση στην προαγωγή της Υγείας, με σκοπό να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να κάνουν πλήρη χρήση των φυσικών, πνευματικών και 

συναισθηματικών ικανοτήτων τους. 

 

3. Διατομεακή συνεργασία για την εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για μια 

καλή υγεία, 

 

4. Κοινωνική συμμετοχή στις αποφάσεις που επηρρεάζουν την Υγεία 

 

5. Ποιότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρεχόμενη στον τόπο 

όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται 

 

6. Διεθνής συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων Υγείας. 

 



 Βασικοί στόχοι 

 

1.Ενα ασφαλές φυσικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας. 

2.Ενα σταθερό βιώσιμο οικοσύστημα. 

3.Μια πολυδιάστατη δυναμική και καινοτόμο οικονομία. 

4.Την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών όλων των κατοίκων της πόλης. 

5.Ενα άριστο επίπεδο υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και φροντίδας των 

αρρώστων προσιτό και προσβάσιμο σε όλους. 

6.΄Ενα υψηλό επίπεδο υγείας. 

7.Την σύνδεση με το παρελθόν, με την ιστορική και  πολιτιστική κληρονομιά 

των κατοίκων της πόλης. 

8.Την δημιουργία κλίματος κοινωνικής αλληλεγγύης. 

9.΄Ενα υψηλό βαθμό συμμετοχής και ελέγχου των πολιτών στις αποφάσεις που 

επηρρεάζουν την ζωή, την υγεία και την ευημερία τους. 

 



ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

Ο Π.Ο.Υ. έχει αναπτύξει μια συγκεκριμμένη μεθοδολογία με την οποία σχεδιάζουν την 

πολιτική τους και εργάζονται για την υλοποίησή της οι Δήμοι –μέλη των Δικτύων του. 

Βασικό  στοιχείο στην μεθοδολογία αυτή και βάση για την υλοποίηση του προγράμματος  

είναι  το Προφίλ Υγείας του κάθε Δήμου. 

 

Τι είναι το Προφίλ Υγείας 

Το προφίλ Υγείας είναι η αναλυτική μελέτη της πόλης που αποτυπώνει και ερευνά τις 

συνθήκες ζωής του πληθυσμού, της ποιότητας ζωής του και γενικά των παραγόντων που 

επιδρούν στην υγεία του.  

Περιλαμβάνει  

αναλυτικά δημογραφικά στοιχεία,  

στατιστικές Υγείας,  

την περιγραφή του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος,  

κοινωνικοοικονομικά στοιχεία,  

περιγραφή τρόπων και συνηθειών  ζωής, 

 ερευνα υγείας στον πληθυσμό 

περιγραφή των υπηρεσιών και των δομών που διαθέτει ο Δήμος και συμβάλλουν άμεσα 

ή έμμεσα στην υγεία του πληθυσμού. 

 

Αποτελεί μια αποτύπωση και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο στους 

τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Περιβάλλοντος. 





 οι κύριοι άξονες του σχεδιασμού της πολιτικής μιας Υγιούς Πόλης  

 

Υγεία. Σωματική  και Ψυχική. Προαγωγή,  Πρόληψη και Αγωγή Υγείας 

Κοινωνικό περιβάλλον. Προβλήματα, ανάγκες. 

Ισότητα 

Οικονομικό περιβάλλον.  

Αστικό και φυσικό  περιβάλλον.Προσβασιμότητα και υποδομές της πόλης. 

Πόλεις φιλικές για  όλους, πράσινο, καθαριότητα, ποιότητα νερού και αέρα, 

ρύπανση, ηχορύπανση, σχέδιο πόλεως. 

Μεταφορές 

Ασφάλεια 

Αθλητισμός 

Πολιτισμός 

Ψυχαγωγία 

Νέες τεχνολογίες 

       

  











WHO EUROPEAN HEALTHY CITIES NETWORK 

DRAFT Consensus adopted at the Copenhagen Summit of Mayors: 

Healthier and Happier Cities and Urban Places for All 

  Copenhagen Consensus of Mayors 
 
  Healthier and Happier Cities for All 
 



1.Δεσμευόμαστε να αναλάβουμε  όλοι μαζί δράση για να 

βελτιώσουμε την υγεία και την ευημερία όλων όσων ζουν, 

αγαπούν, μαθαίνουν, δουλεύουν και παίζουν στις πόλεις μας 

2. Επενδύοντας στους ανθρώπους που ζουν στις πόλεις μας 

Μια υγιής πόλη λειτουργεί  ως παράδειγμα δίνοντας έμφαση στον 

άνθρωπο, στην κοινωνική ανάπτυξη, και προτεραιότητα στις επενδύσεις 

σε ανθρώπους για τη βελτίωση της ισότητας και της ένταξης χωρίς 

αποκλεισμούς..  

3. Σχεδιασμός αστικών χώρων που βελτιώνουν την υγεία και την 

ευημερία 

Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα, με το κοινωνικό, φυσικό και  

πολιτιστικό περιβάλλον να ευθυγραμμίζεται για να δημιουργήσει έναν 

τόπο που είναι στην πράξη χωρίς αποκλεισμούς και διευκολύνει την 

επιδίωξη της υγείας και της ευημερίας για όλους.   

 



4.  Μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεργασίες για την υγεία και την 

ευημερία 

 Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα, εξασφαλίζοντας τη 

συμμετοχή όλων των ατόμων και των κοινοτήτων στις αποφάσεις που τις 

επηρεάζουν και τους τόπους που ζουν, εργάζονται, αγαπούν και παίζουν. 

5.  Βελτιωμένη ευημερία της κοινότητας και πρόσβαση σε κοινά 

αγαθά και υπηρεσίες 

Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα  προσπαθώντας να βελτιώσει 

την ευημερία της κοινότητας και να ενισχύσει τα περιουσιακά της 

στοιχεία μέσω της διακυβέρνησης κοινών αγαθών και υπηρεσιών με 

βάση τις αξίες. 



6.  Προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας μέσω κοινωνιών χωρίς 

αποκλεισμούς 

 Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα προάγοντας την ειρήνη μέσα 

από κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς που εστιάζουν στους τόπους, τη 

συμμετοχή, την ευημερία και τον πλανήτη, τοποθετώντας τους 

ανθρώπους στο επίκεντρο όλων των πολιτικών και δράσεων. 

7.  Προστατεύστε τον πλανήτη από την υποβάθμιση, 

συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης κατανάλωσης και 

παραγωγής 

Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι η   

προστασία του πλανήτη βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών 

της πόλης, εσωτερικών και εξωτερικών. 













Κύρια Χαρακτηριστικά 

 Πολιτικό Πρόγραμμα και κίνημα  με  brand name 

 Αξίες με γνώμονα την Ισότητα και την Συνεργασία 

 Ολιστική προσέγγιση για την αστική ανάπτυξη 

 Διακυβέρνηση και διατομεακή δράση 

 Παγκόσμιο Κίνημα με Ηγετική περιοχή και πρότυπο τον  ΠΟΥ / 
Ευρώπης 



 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. 

Βαδίζοντας προς την 7η Φάση 2019-2024 



Διαπίστευση Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων στη Φάση VII 

 

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση ενός  εθνικού δικτύου στη 

φάση VII: 

 

  να αποδεχθεί και να δεσμευθεί πολιτικά για την Συμφωνία των Δημάρχων της 

Κοπεγχάγης και για το πλαίσιο εργασιών για την 7η Φάση. 

 

 να ορίσει έναν εθνικό συντονιστή του δικτύου με τεχνικές και διοικητικές 

δυνατότητες που να είναι σε θέση να λειτουργεί επαγγελματικά στα αγγλικά · 

 

  να διαθέτει ΄καταστατικό  αποδεκτό από τα μέλη του  

 

 να έχει Συντονιστική  επιτροπή με πολιτικούς εκπροσώπους από  εθνικό ή 

τοπικό επίπεδο και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. 

 

 να παρουσιάσει ένα σχέδιο δρασης με καθορισμένους στόχους για κάθε 

χρόνο της φάσης, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συνεδριάσεων δικτύου 

και να έχει την ικανότητα και τους πόρους να υποστηρίξει τις πόλεις του  για 

την υλοποίηση του προγράμματος στο Πλαίσιο εφαρμογής της Φάσης VII · 

 



 

  να δεσμευθεί για την ΄παρακολούθηση  της  Ετήσιας Συνάντησης των  Εθνικών 

Δικτύων καθώς  και άλλων σχετικών συναντήσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών 

Πόλεων του ΠΟΥ, όπου το επιτρέπουν οι πόροι · 

 

 να συμφωνήσουν να καταβάλει ετήσια οικονομική συνδρομή στο ΠΟΥ, η οποία θα 

καταβληθεί από το έτος εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση διαπίστευσης στον 

ΠΟΥ · 

 

 να συμπληρώνει και να υποβάλει το ετήσιο ερωτηματολόγιο  απολογισμού στον ΠΟΥ 

εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου · και 

 

  να επιδυκνύει  την ενεργό συμμετοχή στο εθνικό δίκτυο των πιστοποιημένων 

πόλεων. 



 

  να δεσμευθεί για την ΄παρακολούθηση  της  Ετήσιας Συνάντησης των  Εθνικών 

Δικτύων καθώς  και άλλων σχετικών συναντήσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών 

Πόλεων του ΠΟΥ, όπου το επιτρέπουν οι πόροι · 

 

 να συμφωνήσουν να καταβάλει ετήσια οικονομική συνδρομή στο ΠΟΥ, η οποία θα 

καταβληθεί από το έτος εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση διαπίστευσης στον 

ΠΟΥ · 

 

 να συμπληρώνει και να υποβάλει το ετήσιο ερωτηματολόγιο  απολογισμού στον ΠΟΥ 

εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου · και 

 

  να επιδυκνύει  την ενεργό συμμετοχή στο εθνικό δίκτυο των πιστοποιημένων 

πόλεων. 



Η διαπίστευση έχει τέσσερα στοιχεία: 

 

  Πολιτική δέσμευση σε επίπεδο συντονιστικής επιτροπής του εθνικού δικτύου. 

 

 ικανότητα να διαχειρίζεται, να συντονίζει και να εφαρμόζει δραστηριότητες 

υποστήριξης των πόλεων για την υλοποίηση προγραμμάτων της φάσης VII  

 

  στρατηγικός σχεδιασμός με καθορισμένα προϊόντα και αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Και 

 

  δικτύωση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 



Η διαπίστευση ενός εθνικού δικτύου επικεντρώνεται τόσο στη λειτουργία του 

δικτύου σε εθνικό επίπεδο όσο και στην δεσμεύση και τα πρότυπη 

λειτουργία των πόλεων μελών του. 

 

 

 Όλα τα εθνικά δίκτυα είναι επιλέξιμα για να γίνουν μέλη του Δικτύου Υγιών 

Πόλεων της ΠΟΥ.  

Το Δίκτυο είναι ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της 

ΠΟΥ.  

Τα εθνικά δίκτυα θα ενισχύσουν τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια της Φάσης 

VII (2019-2024) για να υποστηρίξουν ενεργά τα μέλη τους’ 

Κατά την υποβολή αίτησης στον ΠΟΥ, τα εθνικά δίκτυα θα αποδείξουν ότι: 

 

  Τουλάχιστον το 70% των μελών τους έχουν εγκρίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για την διαπίστευση του Εθνικού δικτύου 

 

 δεσμεύονται να συνεργαστούν με το Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., 

 

 εκπληρώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις διαπίστευσης του δικτύου των υγιών 

πόλεων του ΠΟΥ 



Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν: 

 

 την υιοθέτηση της αναγνώρισης   των δημάρχων στο Almaty για παρουσίαση 

στην παγκόσμια διάσκεψη για την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας · 

 

 συναίνεση σχετικά με το ρόλο των υγιών πόλεων στην επίτευξη της καθολικής 

κάλυψης υγείας και τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

 

 συναίνεση για το ρόλο των υγιών πόλεων στην αντιμετώπιση θεμάτων δημόσιας 

υγείας, ισότητας και μετανάστευσης. 



Ελάχιστα προαπαιτούμενα  για τίς πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων 

 

 να αποδεχθεί και να δεσμευθεί πολιτικά για την Συμφωνία των Δημάρχων της 

Κοπεγχάγης και για το πλαίσιο εργασιών για την 7η Φάση.  

 

 να παρέχει ένα πολιτικό ψήφισμα της πόλης που να αποδεικνύει τη δέσμευση για τις 

απαιτήσεις διαπίστευσης · 

 

 ορισμός ενός συντονιστή ή ενός προσώπου αναφοράς 

 

 να έχει μια Συντονιστική επιτροπή με πολιτικό εκπρόσωπο · 

 

 Να παρουσιάσουν ορατές αποδείξεις  για τις δραστηριότητες  ως υγιούς πόλης μέσω 

ενός ετήσιου σχεδίου δράσης και ενός ετήσιου απολογισμού του Εθνικού Δικτύου 

 

 να συμμετέχουν στις Συναντήσεις  του εθνικού δικτύου. 



Σας Ευχαριστώ! 


